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  موجود ياصول، مفقود، ادعا          
  هشداربه آخرين وليعهد
<مطلبی که ھمه درباره اش ميگويند نميتواند 

  يکسره بی اساس باشد ولی ميتواند
  کامال غيراصولی باشد>

  دهــــــميازبخش 

  ه من شيرگاو نُ
  حقوقدان -اميرفيض

  

ولی  ،مترادف با گاوی است که خيلی خوب وبيشترازحدانتظارشيرميدھداو نه من شيرضرب المثلی گ
ظھارات رابطه با ا اين مورد ميتواند در ؛بين ميبرد زا الگدی که به ظرف شير ميزند ھمه ر کار باذخرآ
  .باشد مانوس ايشانانش و ھمفکرقای اميد دانا آ

بھی ازحمايت وتجليل ازواالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی با ارائه افصل مشيکبار در گذشته ايشان 
نھايت درتائيد محکوميت  در ه ھشدار ونرا مقدمه ولفاف دفاع ازنامآ بيان کرد و تصوير واالحضرت

اشرف واالحضرت شاھدخت  برادرزاده ھمانبه دشمنی باموجوديت ايران، اعليحضرت رضاشاه دوم 
  .اربستبک پھلوی

نبودند  نه من شير وچه بھترکه ايشان گاو ؛من شيراستاين امر دقيقا مصداق ھمان ضرب المثل  گاو نه 
زاده واالحضرت متصدی  چنين اتھامی به برادر بودند و ھمانند بسياری از ما حد گاوھای معمولی در و

   .سلطنت نميزدند

ه اميد دانا به اعليحضرت يا روح واالحضرت شاھدخت راضی وخشنود است ازاين اتھام ناجوانمردانآ
برای ترکتازی  حضرت بودند نا ميدان رااميد دانا منتظر درگذشت واالکه ايشان ( بنظرميرسد  ؟رضاه دوم

  )نددنببکار خود بدون رودريايستی به 

  حساسيت اعلحضرت به ايران وايرانيان 

 تھران وکه حمالت ھوائی وموشکی عراق عليه ايران اوج وسيعی يافت وشھرھای  ١٣۶۶درسال 
اعليحضرت رضاه دوم يعنی  رفنگخوزستان زيرموشکھای عراقی قراراصفھان وھمدان وکرمانشاه و

رای داده اند  ثبت ودشمنی باموجوديت ايران را بنام ايشان ھمين کسی که اين بچه ھای تخس حکم 
 رده ميشود وآ ۶۶اسفند ماه سال  ١۵سنگر ن  ازآتلگرافی به دبيرکل سازمان ملل ارسال داشتند که متن 
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با  نيست و گی وھمان صفات کردارنانصاف ومراد خواه سرکش بداند که تاچه اندازه ازداين بچه خو تا

   :پندارنيک بيگانه است گفتارنيک و

  تلگراف اعليحضرت رضاشاه دوم به دبيرکل

  سازمان ملل متحد

  ١٩٨٨چھارم مارس  ختاري           بمناسبت بمباران شھرھای ايـــــــــــران

برای پايان دادن فوری به ، من ازشما ميخواھم که ھرچه سريعترقای دبيرکلآ 
حمالت موشکی وبمباران شھرھا ونواحی مسکونی ايران توسط عراق اقدام 

  .. بسياری ازھموطنان من درنتيجه اين حمالت جان خودرا ازدست داده اندکنيد

، عليرغم مخالفت خود با رژيم ، ھمه ھموطنانغازتجاوزعراق به ايرانآدر
، يکپارچه درنبرد خاک ايران از تجاوز، برای عقب راندن نيروھای مغاصب

ادامه جنگ  از سالھای اخير ميھنی شرکت کردند اما سرکردگان رژيم ايران در
   .دنتنھا به خاطر ادامه استبداد وحشيانه خود استفاده ميکن

. ، حاصلی جزضايعات بيشتربرای ملت ايران نداردگسنرش کنونی مخاصمات
برقراری صلی شرافتمندانه که ازھمين روست که پايان بخشيدن به جنگ و

متضمن حقوق مشروع وحقه ايران باشد وظيفه ای است که بردوش ھمه 
   .جوامع بين المللی سنگينی ميکند

برعھده گرفته  یرسالتی تاريخسازمان ملل متحد که درتامين صلح بين المللی 
وکشتارومرگ ھزاران ھموطن ادامه خونريزی  برابر است با سکوت خود در

  .خودرا درمعرض اعتراض شديد ملتھای جھان قرارخواھد داد نبی گناه م

ازھمين روست که من ازسوی ھم وطنان خود بارديگرازشما ميخواھم که 
   .نسبت به توقف اين حمالت غيرانسانی ازبذل تالش الزم کوتاھی نکنيد

   رضا پھلوی                                                                         

  طرح پشتيباني 

 در ق العاده ای تحت عنوان خيلی فوری انتشارداد و، فوسنگربالفاصه درفردای ھمان روز تلگراف
  :ازايرانياران خواست که پشتيبانی  تحريری بنام  

غازگرديده است شرکتی موثروقاطع داشته آامی شھريارايران گبرماست که دراين حرک ميھنی که به پيش<
نشان دھيم که ايرانی ھستيم ونسبت به منافع وطن وملت بسيارحساسيم  مشارکت دراين ......... وباشيم 

حرکت عظيم ميھنی وتائيد خواست ھمايونی که انتظارملت است اعلی وظيفه ومقدم ترين تالش مبارزانی 
 وشبييه حدود جمعی دره است ...............برای تحقق اين ھدف انسانی وميھنی بنظررسيد که کاری دست
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حصول مقصود را  ) ميتواند موضوع رابرای سازمان ملل درمقام توجه بيشتری قراردھد واعالم عام(

نسخه فرم  ٢سريعترممکن سازد. فوريت وحساسيت موضوع الزم ساخت که ضميمه اين فوق العاده 
   .ئ پيوست استئپشتيبانی برای تسريع وسھولت وراھنما

مطرح وکيفيت پرکردن فرمھا ھم توضيح داده بودن موضوع  ، تاکيد برفوریبعد درھمان شماره سنگر و
  )۶۶اسفند ماه ١۵سنگرشد   (

ازباب نمونه   ياران رسانده شد.ع شده باستحضارايرانگزارش امضاھای جم ،درشماره ھای بعدی سنگر
   :) گزارش طرح پشتيبانی چنين داده شده استروز ازارسال فرمھا ١۵بفاصله سنگر اول فروردين ( در

  :ياران ميرساندبه عرض ايران –گزارش يکم 

اسفند  ٢٧جشنبه نروز پ ١۵اولين مجلد فرمھای امضا شده طرح پشتيبانی درساعت 
گرم ودومين مجلد  ٩۵٠امضا بوزن پستی  ٢۵١٠برگ با   ١٩٨برمشتمل  ۶۶ماه 

مجلد امضا وسومين  ٩٩۵برگ با  ٨٧اسفند مشتمل بر ٢٨روزجمعه  ١۵درساھت 
گرم  ٧٠٨امضا بوزن  ١۴٩١برگ با  ١٢١رمشتمل ب ۶٧درروز اول فروردين ماه 

   .باپست سفارشی اکسپرس به سازمان ملل متحد ارسال شد

 ۶٧روز دوشنبه اول فروردين  ١۶ت عپشتيبانی تاساح گزارش باال نشانگرگردش طر
     .گزارش مشروح درپايان اجرای طرح به استحضار خواھدرسيد ؛است

  ) ٧گر اول فروردين سن(                                                                     

ن آازجاويد ايران خواھش دارم  منتشرشد (  ۶٧ش نھائی طرح پشتيبانی درسنگر اول تيرماه سال گزارش
 )تايپ ازروی نوشته برايم خيلی سخت استپی خواھم فرستاد (کر برايشان فتوگنگزارش را که ازھمان س

  :اردذدراينجا بگ
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  من شيرنبودم هگاو نُ 

گرفت بدين مقصود است  ھماشاره به طرح پشتيبانی که فرصت بحث درباره نامه ھشداررايکی ازاھداف 
قای اميد دانا وخانم رکسانا گنجی روی سابقه شاھدوستی خودشان سرمايه گذاری لفظی کردند آکه ديدم 

زياد  يا راه ميھن وسلطنت اعليحضرت رضاشاه دوم کارھائی کم و خواستم گفته باشم که ديگران ھم در
پرستی است نه افتخاری دارد ونه شاه دوستی مانند ميھن  ,نبوده اند من شير نه ولی گاو ؛کرده اند

   .که طبيعت دروجود ھرايرانی نھاده است امتيازی يک تکليف عام انسانی است
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  من شير  هقاي گاو نُآ

ايران بوده وهستند عنوان دشمن  شما به اعليحضرتي كه اين چينن نگران ملت وقاي اميد دانا آ
   .موجوديت ايران داده ايد

> را وارد فرھنگ دشمنی با موجوديت ايرانباد که اين عبارت < ینانآبروبيشتر  شرم برھمه ما مردم باد
جمھوری  قشری . عبارت مزبور درشناسنامه مسلمانانسياسی مبارزه ايرانيان خارج ازکشور کردند

 شخص شما و ،متصدی سلطنت ايرانن انآنه ايرانيان خارج ازکشور ودرصدر  ؛ثبت است اسالمی ضبط و
  .بانی اين ننگ ھستيد انآقای دانا و ھمفکرانت

  قاي عرب آ

 ،قای اميد دانا زيرشخصيت مبارزاتی شما خيمه زده اندآعرب که شھرام ھمايون وھمين مصطفی قای آ
ھستيد  و تتبع شما که اھل تحرير ؟!اعليحضرت رضا پھلوی را دشمن موجوديت ايران ميدانيدچرا سرکار 

ک شھروند عادی ي به يا بقول خودتان که شما به اعليحضرت و يرانگری را و بفرمائيد اين اتھام سخت و
   ؟برای مردم باوجدان ،اين ندای وجدان است . داده ايد اثبات کنيد

حقوقی واتھامی دشمنی با موجوديت ايران اگرکسانی مانند اميد دانا وخانم گنجی وديگران ندانند که بارِ 
ه ھشدار ھمانند شما درنام و سرکار ؟ن چيستآد که ميدانيد مجازات گاھيآقانون ارتش  چه است شما که با

ن امضا گذاشته آ يا اين طريق اصولی است که شما زيرآ ؛ھم مدعی ھستيد وھم قاضی وصادرکننده حکم
  ؟ايد

رديف طوالنی منتقدين اعليحضرت  را در سرکار ؛ھستمشنا آميدانيد که اينجانب باروحيه ونوشته ھای شما 
 نی با موجوديت ايران را بهحکم دشمی ھستيد که ميشناختم ولی نميدانستم که درماھيت منتظر فرصت

چنين خارج با  ميليون ايرانی داخل و ٨٠ميان  يا ميدانيد که تنھا کسی که ازآ. ندازيدگردن اعليحضرت بيا
قطب اميد مردم  رسيده محکوم شده شخص متصدی سلطتت و! اصالت اصرار نفرو ۵١به تائيد  که حکمی

اين کارکه يک جنايت ملی وميھنی  . ورای حکم يعنی اعدام باشدبايد منتظراج وونماينده ھويت ملی است 
فراموش نکنيد که شخصيت شما ھمانطور که  ؟انجام گرفته است وعده ای ديگر بھمت نابجای شما ،است

    .اميد دانا مستند قراردادند سنگينی نامه مزبور را بردوش دارد شھرام ھمايون و

بزمين گرم  –ذليل بشی  –خدامرگت بده ان را نفرين ميکردند (مادرھای قديم عادت داشتند که فرزندانش
ن نفرين جنبه آا کنند تا بودند که زيرنفرين خودشان امض حاضريا آنھا يک طومار) ولی آبخوری وامثال 
کنترل خارج ميشود نبايد  ، ازالبته که خير. مقصود اين است که گاه انسان عصبانی است ؟؟عملی پيداکند

 .کند بلکه دراولين فرصت رفع اثر ،ايستدن بآبعد ھم پشت  و ردورد وتائيد کآيق درنرا بصورت تصدآ
 رده بود فورا مپ کاسنگينی را حواله طرفداران تر جمله تاثرعصباني ھمين روزھا خانم کلينتون که در

شاھزاده يک پديده ای است چکارش کنيم < :قای شھرام ھمايون درمصاحبه ای گفتآھمين  .پس گرفت
قايان آ شما و . دھانش پريده ويا نفھميده ابدا چرا که يا از ؟نرا امضا کندآيا ممکن است آ> دھيمسمش ب
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رفتن وحتی جعل نام برخی ر تحت تاثيرقرارگوخانمھا چرا درک اين خالف کاری ويا اشتباه کاری ويا بيشت

را  اطالع بوده است جريان نامه کامال بی زپری دخت موسوی که اعالم کرده امانند نام خانم ازنامھا 
   .نميکنيد

انتقاد درنامه مزبور يک فصل است واجباربه برائت ودرنھايت حکم محکوميت اعليحضرت فصل ديگری 
 ازدرک اثرات قسمت ھای دوم و ،تحت تاثيرقسمت نخست نامه ھشدار ميتوانم تصورکنم که سرکار .است

   .سوم نامه که برائت وحکم مجازات است غفلت کرده ايد

بنده نديدم) با ھمين تبعيت شاه گفتن ( ،ل مجله پژوھش منتشرکردن وبنابراظھارشھرام ھمايون شاهسی سا
 شما  است  عملچه نزديک به ضرب المثل گاو نه من شير .روی ازنامه ھشدار برباد رفته است هدنبال و
  .قای عربآ

نقدردقيق است که مخالفت آنيه اين بيا< :گفته است اميد دانا رئيس عمليات نامه ھشدار،قای آ ،قای عربآ
به  يعنی مخالفت با حکم محکوميت اعليحضرت> اصل حاکميت واستقالل کشوراست ن مخالفت باآ با

را قبول دعا ا شما اين  .دشمنی با موجوديت ايران به منزله مخالفت با استقالل وتماميت ارضی کشوراست
يا آ  .اين زمينه مطلع شوم در دالئل سرکار اقل برای بنده است که ازچه جالب وجای امتنان حد  ؟؟داريد

نرا امضا وسپربال شده آکه  ؟؟بينيد می سرکار يک ذره ارتباط الزم وملزومی رادر اين ادعای اميد دانا
     .ايد

  

 


